KORONAVIR – INFORMACE A OPATŘENÍ Č. 5
AKTUALIZACE 24.03.2020 V 08:30 HOD.

 Prodloužení omezení pohybu na veřejnosti
Vláda ČR po vyhlášení stavu nouze omezila do úterý 24. března volný pohyb a pobyt osob.
Kvůli vývoji pandemie koronaviru v České republice bylo rozhodnutím vlády prodlouženo
mimořádné opatření až do 1. dubna 06:00 hod. Ke stejnému datu byla prodloužena
i všechna další dosud platná mimořádná opatření (např. omezen prodej služeb či zakázána
přítomnost veřejnosti v restauracích).
Nadále zůstává uzavřena obecní knihovna, místní pohostinství, mateřské centrum a je
uzavřen obecní úřad. Poplatky za odpady a psy splatné do konce března jsou přijímány
na účet obce 1322795349/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné, do poznámky
vepište jména poplatníků nebo majitele psa. Sazba za poplatek komunálního odpadu
je 450 Kč na poplatníka, výše poplatku za psa činí 100 Kč (za jednoho psa), 150 Kč (za
druhého a dalšího psa). Známky na popelnice budou občanům předány po otevření úřadu.
V ostatních úředních záležitostech se můžete obracet na starostu na tel. čísle 724 189 791.

 Úprava vyhrazené doby pro nákupy seniorů
Vláda po diskuzi přistoupila k další (v pořadí již třetí) úpravě vyhrazené doby pro nákup
seniorů a držitelů průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu. Od středy
25. března se zákaz vstupu jiných osob do prodejen posouvá na dobu od 08:00 do 10:00
hod., přičemž bude platit jen pro maloobchodní prodejny potravin a drogerií s prodejní
plochou větší než 500 m2. V menších prodejnách tohoto sortimentu jako je prodejna
potravin smíšeného zboží v Lubníku mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované
osoby při prodeji upřednostnili, vyhrazená doba pro seniory a hendikepované zde neplatí.

 Mimořádné legislativní normy
Vláda ČR ve stavu nouze připravila a schválila několik mimořádných legislativních norem,
které předloží ke zrychlenému řízení Parlamentu ČR (Poslanecká sněmovna zasedá
24. března od 11:00 hod.)
Jedná se o:
-

novelu zákona o stáním rozpočtu ČR na rok 2020 – navýšení schodku státního
rozpočtu ze 40 miliard na 200 miliard,

-

-

novelu zákona o pojistném na veřejné sociální pojištění - odpuštění povinné platby na
důchodové pojištění OSVČ na dobu půl roku,
novelu zákona o pojistném na veřejném zdravotním pojištění – odpuštění povinné
platby na zdravotní pojištění OSVČ,
novela zákona v oblasti evidence tržeb – odložení spuštění závěrečné fáze EET do
doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze,
liberační balíček – prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických
osob, zavedení institutu zpětného působení daňové ztráty a návrh posunutí termínu
pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí do 31. srpna 2020,
návrh odložení a změnu organizaci státní maturitní zkoušky a jednotných přijímacích
zkoušek na střední školy – přijímací zkoušky jednokolové, které mají proběhnout
nejméně 14 dnů po skončení zákazu školní docházky, státní maturity pouze
s didaktickými testy (bez písemných prací z ČJ a cizího jazyka).

Obec Lubník, dne 24.03.2020

